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Opinia
w sprawie: projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym

rolnikóworaz niektórych innychustaw.
Federacja Związków Kółek i Organizacji Rolniczych RP po przeanalizowaniu

projektu ustawyo zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z dnia
07 lutego 2022 r. uważa, że zaproponowane zmiany w ustawie są korzystne dla

ubezpieczonych rolnikówi ich rodzin oraz regulują kwestie związanez zbiegiem
tytułów z ubezpieczenia rolniczego jak i powszechnego systemu ubezpieczeń
społecznych. Na pewno długo oczekiwaną zmianą w ustawie jest rozwiązanie
wprowadzające dodatek do emerytury dla rolników, którzy opłacali'wyższe
składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z racji posiadania gospodarstwa
powyżej 50,00 ha. Ponadto wprowadzenie możliwości zaliczania do emerytury
rolniczej okresów odbywania czynnej służby wojskowej lub zastępczych form
tej służby, którą rolnicy odbywali przed dniem 1 stycznia 1999 roku,jest
rozwiązaniem korzystnym dla wielu ubezpieczonych. Pozytywnie jest oceniana
propozycja możliwość skorzystania z rehabilitacji leczniczej w ośrodkach KRUS,
rolnikom którzy zakończyli już aktywność zawodową w gospodarstwie rolnym
i pobierają świadczenie emerytalne oraz osobom ubezpieczonym, które są
opiekunami osób niepełnosprawnych. Zasadnym jest także wprowadzenie do

proponowanegoprojektu zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
zapisów rozszerzających katalog rolników i domowników, którzy prowadzą
jednocześnie działalność rolniczą i pozarolniczą i mogą pozostać w
ubezpieczeniu rolniczym.

W przedłożonym projekcie zmian dotyczących ubezpieczenia społecznego
rolników, poraz pierwszy zaproponowano także rozwiązanie, które wskazuje, iż
rolnik nie musi zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej po nabyciu prawa
do świadczenia emerytalnego. Jest to zmiana która była oczekiwana przez wielu
rolników jak i niektóre organizacje rolnicze uważające, iż gospodarstwo rolne

jest własnością rolnika a otrzymanie emerytury nie powinno być powiązane
z zaprzestaniem aktywności zawodowej.
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Federacja zauważa, że zaproponowane rozwiązanie jest słuszne, jednak to
w przyszłości może powodować zahamowanie zmiany pokoleniowej wskutek
czego nastąpi wyhamowanie produkcji rolniczej.
Wskazane jest by ustawowo zabezpieczyć minimalną emeryturę zapewniającą
godną starości gospodarstwa domowego emerytów lub wprowadzenie zachęty
do przekazywania gospodarstw następcom poprzez ustanowienie dodatku
emerytalnego za przekazanie gospodarstwa następcy

W związku z powyższym Federacja Związków Kółek i Organizacji Rolniczych
mając na uwadze, że zaproponowane zmiany w ustawie o ubezpieczeniu
społecznym rolników są oczekiwane przez rolników, ocenia przedłożony projekt
pozytywnie oraz postuluje wprowadzenie dodatkowo ustawowych zachęt dla

przekazywania gospodarstw następcom.
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